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لکسوس LS460؛ اسیب اب خطوط بسیار

یکـی از آخریـن مهمانـان عراقـی شـهر مشـهد،
لکسـوس  LS460اسـت کـه بـه عنـوان لیموزیـن
شـرکت ژاپنـی تویوتـا اعتبـار باالیـی در بازارهای
جهانـی دارد .دلیـل ایـن موضـوع هـم ایـده تویوتا
بـرای سـاخت ایـن خـودرو اسـت کـه در قالـب
عبـارت « لوکـس بـی نقـص» قابـل بیـان اسـت.
بـا نگاهـی بـه نسـل جدیـد  LSبه وضـوح میتوان
گفـت طراحـان لکسـوس علاوه بـر شـخصیت
لوکـس و اشـرافی ایـن خـودرو ،سـعی کردهانـد

کـه بـر چاشـنی اسـپرت بـودن آن نیـز بیفزاینـد.
نسـخه جدیـد  LS460 AWDهمـان طـور کـه از
نامـش برمـی آید دارای پیشـرانه هشـت سـیلندر
بنزینـی بـه حجـم  4600سیسـی اسـت کـه
توانایـی تولیـد  390اسـب بخـار قـدرت و 477
نیوتـون متـر گشـتاور را دارد .بـا این کـه این آمار
و ارقـام نسـبت بـه رقبای آلمانی لکسـوس چندان
چنگـی بـه دل نمیزننـد امـا بـا توجـه بـه وزن
سـبکتر لکسـوس نسـبت به کالسـکههای ژرمن،

مـی تـوان پیشبینـی کرد کـه  LS460روی جاده
حرفهـای بسـیاری بـرای گفتـن خواهد داشـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه نسـخه جدید ایـن خودرو
بـا قیمـت پایـه  74هـزار دالری روانـه بازارهـای
جهانـی خواهد شـد و مـدل مذکور
کـه تصویـر آن را میبینیـد ،بـا
بهـای  100هـزار دالر نسـخه
فـول و سفارشـی ایـن سـدان
مواج اسـت.

ابجگیرهای کره ای و کابوی ژاپین

در بازار کراس اُورهای کارکرده 500 ،میلیونی ،سه نام تویوتا راو ،4هیوندای توسان و کیا اسپورتیج میدرخشد اما کدام گزینه بهتری است؟

مواجهـه تویوتـا بـا رقبـا در بـازار کراساورهـای کوچـک ایران داسـتان جالبی اسـت .این شـرکت ژاپنی که نسـل سـوم راو 4را با سـروصدای بسـیار در ایران عرضه کـرد ،هرگز تصور
محمدحسین شاوردی
نمیکـرد اسـیر طراحـی جسـورانه اسـپورتیج و امکانـات بلندبـاالی توسـان شـود .امـا این اتفـاق افتاد و کابـوی ژاپنی که عمـده فروشـش را مدیون بازار آمریکاسـت ،قافیه را در نسـل
روزنامهنگار
قبـل بـه باجگیرهـای کـرهای واگـذار کـرد .راو 4کـه خودرویـی متعـادل و نامآشـنا در بازار جهانی اسـت ،گرچه یـک رده باالتر از این دو رقیب را نشـانه رفته بود ،اما از دو سـو توسـط
کرهایهـا بـازی خـورد و شکسـت را پذیرفـت و حتـی عرضـه فیسلیفتـی جـذاب از آن هـم نتوانسـت ورق را برگرداند .بعدها البتـه با ورود کولئوس محصول رنو بخشـی از بازار کرهایها به لژیون فرانسـه رسـید
ولـی راو 4همچنـان پشـت سـر کرهایهـا مانـد .ایـن خـودرو کـه طی پنج سـال اخیـر حدود  7تا  8هزار دسـتگاه در کشـور فروش داشـته ،در این کالس محبوبیت خودرویی نظیر سـانتافه  ix45یا اسـپورتیج نسـل
قبـل را نـدارد و در بهتریـن حالـت بـا توسـان  IX35نسـل قبـل قابـل مقایسـه اسـت .امـا ایـن به معنـی کیفیت نازل ،مشـکالت سـاختاری و حتی سـواری ناراحت راو 4در مقایسـه با رقبای خود نیسـت .ایـن جا در
گزارشـی کوتـاه دالیـل فـروش کمتـر و قیمـت گزافتـر ایـن خـودرو در مقایسـه با محصوالت هـمرده کرهای را بررسـی میکنیم .این گـزارش دید شـفافی از وضعیت کلی کـراساور کوچک تویوتا در مقایسـه
با کیا اسپورتیج  2012و هیوندای توسان  2013به شما ارائه میکند.

یک از همه بزرگ تره؟

راو 4بـا طـول ،عـرض و ارتفـاع  184 ،4/57و  1/66متـر بـزرگ تـر
از خودروهایـی نظیـر کیـا اسـپورتیج و هیونـدای توسـان (در هـر دو
نسـل) اسـت و چیزی نزدیک به  10سـانتیمتر در طول از دوقلوهای
کـرهای بـزرگ تر اسـت .عـددی که گرچه به گنجایش بهتـر راو 4در
مقایسـه بـا ایـن دو محصـول پرفروش منجر شـده ولی بـه راو 4برای
برتـری بـر نیسـان ایکستریل ،رنـو کولئوس ،کیا سـورنتو و هیوندای
سـانتافه کمکی نکرده اسـت .البته از یک سـو خدعه تویوتا که سـعی
کـرده بـا قـراردادن راو 4در میانـه دو کالس خریـداران هـردو رده را
بـه سـمت خـود بکشـد ،در بازار جهانـی جواب داده ولـی این موضوع
بـرای ایرانیهـا کـه عمدتـا بـه خودروهـای بـزرگ عالقـه دارند ،یک
امتیـاز منفـی اسـت و عاملـی بـرای خریـد رقبـا که قیمتـی کمتر و
ابعادی بزرگ تر دارند .اگر راو 4نسـل سـوم را با توسـان و اسـپورتیج
در نسـل قبـل مقایسـه کنیـم ،انتخـاب راو 4بـرای آن هایـی کـه به
دنبـال فضـای بیشـتری در کابین میگردند ،در اولویت اسـت .البته ،
باجگیرهـای کـرهای که فـروش حیرتانگیزی را در فاصله سـالهای
 2011تـا  2015در ایـران تجربـه کردنـد ،خیلی هـم کوچک و تنگ
و تار نیسـتند .برای نمونه اسـپورتیج با طول و عرض و ارتفاع ،4/44
 1/85و  1/63متـر از فاصلـه محـوری مناسـبی بـه میـزان  2/64متر
برخـوردار اسـت .توسـان هـم با فاصلـه محوری مشـابه ،ابعاد کوچک
تری دارد و کال شـهریتر اسـت.

یک از همه خوشگل تره؟

دسـت پخـت پیتـر شـریر در کیا ،آشـکارا بهتـر از دو خـودروی دیگر
بـه مـذاق خریـداران ایرانـی خـوش آمـده و ایـن موضـوع را میتوان
از تـردد انبوهـی از مدلهـای اسـپورتیج سـری  SLدر ایـران فهمید.
طـرح دماغـه ببـر در تلفیـق بـا سـتونهای پهـن  Cو فـرم پـف آلود
چراغهـای عقـب باعـث شـده از هرچـه از بخـش جلـو کـه تیـز و
دقیـق اسـت ،بـه سـمت بخش پشـتی اسـپورتیج حرکـت میکنیم،
بیشـتر اسـیر ظاهـر عضالنـی خـودرو شـویم .اتفاقـی که نـه تویوتا و
نه هیوندای نتوانسـتهاند آن را در راو 4و توسـان پدید آورند .توسـان
کـه دو نسـل اسـت دسـتپرورده توماس بـروکل مهنـدس اروپایی و
سـرطراح بخش اروپایی گروه هیوندای اسـت ،در سـری  IX35بیشتر
فرمـی شـهری و بیحـس و حـال از خـود ارائـه میکـرد کـه بیش از
جوانـان ،خانوادههـا را هـدف قـرار مـیداد .تویوتا اما چیـزی بین این

تریومف هسمت از لیورپول

دو خـودرو اسـت .چراغهـای تیـز و مـواج جلو در تلفیق با دو سـمت
صـاف و صیقلـی بدنـه ،چهـار السـتیک کـه در چهار گوشـه خودرو
قـرار گرفتهانـد و نیـز سـپرهایی کوچـک و بیآالیـش ،همـه و همـه
از تلاش تویوتـا برای سـاخت حجمـی منظم و مغـرور حکایت دارد
کـه گرچـه عامهپسـند نیسـت ولـی بیحـرف و حدیث اسـت .البته
کار طراحـان ژاپنـی روی نمـای عقب و سـتون سـی پـس از مدتها
هنـوز هم محل سـوال اسـت.

یک از همه رسیعتره؟

راو 4نسـل چهـارم خـودروی نسـبتا باکششـی دسـت کـم در برابـر
سـانتافه ،سـورنتو ،ایکستریـل ،توسـان و کولئـوس اسـت .نسـبت
بـه نسـل قبـل اسـپورتیج هـم کـه در ایـران فـروش حیرتانگیـزی
داشـت ،وضعیـت بهتـری دارد .ایـن کـراساور کوچک به پیشـرانه 4
سـیلندر  16سـوپاپ  2500سیسـی مجهـز اسـت و تـوان خروجی
آن  177اسـب بخـار بوده و گشـتاوری معـادل  233نیوتنمتر تولید
میکنـد کـه بـرای وزن  1528کیلویـی خـودرو عدد معقولی اسـت.
تجربیـات نشـان میدهـد مثل همـه خودروهای ژاپنـی و کرهای این
کالس ،گیربکـس  6دنـده اتوماتیـک و تیـپ ترونیـک راو 4کمـک
زیـادی بـه بهبـود لـذت رانندگی نمیکنـد مگر دندههـا را به صورت
دسـتی تعویـض کنیـد کـه در آن صورت شـتابی  9ثانیـهای را عاید
شـما میکند و تا سـرعت  245کیلومتر در سـاعت نیز همراه راننده
و سرنشـینان اسـت .وضعیتـی کـه بـا توجه بـه قدرت  177اسـبی و
موتـور 2400سـی سـی دو محصـول کـرهای ،راو 4را در وضعیتـی
مشـابه بـا اسـپورتیج و توسـان قـرار میدهـد گرچـه راو 4اندکـی
پرشـتابتر است.

یک از همه راحتتره؟

خریـداران ایرانـی چـون به زیبایی ظاهـری و امکانات توجـه ویژهای
دارنـد در نتیجـه کـرهای هـا را کـه عمدتـا پرزرقوبرقترنـد ،بیشـتر
میپسـندند .حق هم دارند .تجهیزات توسـان و اسـپورتیج در شرایط
نسـبتا بهتـری قـرار دارد ،گرچـه کیفیت مـواد به کاررفتـه در کابین
راو 4مناسـبتر اسـت .مثلا بـرای یـک خریـدار راو 4کـه بهایی بین
 400تـا  600میلیون بابت نسـخه

در ایـران دهـه  ،50نـام تریومـف بـا سـرعت و جوانـی معنـا میشـد .خودرویـی کـه بـه واسـطه برنـد خـاص و
قیمـت گزافـش در پایـان دهـه  50خورشـیدی ،مختـص افـراد متمـول بـود و اکنـون هـم در بـازار محصـوالت
کلکسـیونی بیـن  10تـا  30هـزار دالر قیمـت دارد .تریومـف  TR7کـه از هـر نظـر راحتتـر و جدیدتر از سـری
 TR6بـود ،امـروزه بـه نـدرت در خیابانهـا دیـده میشـود بـه طـوری که شـاید به تعداد انگشـتان دو دسـت از
نمونههـای آن ،در کشـور موجـود نباشـد .خـودروی انگلیسـی تریومـف  TR7کـه از موتـور 4سـیلندر بنزینی و
 105اسـبی با  160نیوتنمتر گشـتاور برخوردار بود ،به لطف وزن سـبکی که حدود  1100کیلو بود ،سـواری
و هندلینـگ لذت بخشـی داشـت .کابین هم
راحـت و بـهروز بود و فـرم دماغه هم با آن دو
چـراغ مخفـی به محصـوالت پورشـه ،فراری،
برنـد کـوروت و البتـه اوپـل  GTبیشـباهت
نبـود .همـه ایـن عوامـل در نهایـت دسـت به
دسـت هـم داد تـا تریومـف  TR7در اروپـا به
خودرویـی محبـوب و در ایـران بـه چیـزی
شـبیه محصـوالت لوتـوس تبدیـل شـود؛
سـبک و خـاص و گرانقیمـت و سـریع.

راو 4نسل سوم  
چیزی بین  400تا
 600میلیون قیمت
دارد .اسپورتیج
اما در یک دامنه
وسیعتر با مدلهای
 2011تا 2016
قابل خریداری است
که همین عامل
بهای آن را در بازه
 275تا  500میلیون
تومان قرار میدهد.
توسان هم که تنها
در فاصله 2013
تا  2015به کشور
وارد شد(معدودی
هم نسخه  2016در
کشور وجود دارد) ،با
پرداختی بین  325تا
 475میلیون تومان
قابل خریداری است

اولیه نسـل سـوم راو 4پرداخته ،پذیرش وجود ترمزدسـتی در کابین
سـخت اسـت .به ویژه وقتی همه رقبا حتی چینیها از ترمزدسـتی
الکتریکـی و حتـی سیسـتم پارک خودکار اسـتفاده مـی کنند .البته
تویوتـا معمـوال همیشـه همینطـور اسـت و عاشـقانش هـم بـا این
موضـوع کنـار آمدهانـد .تویوتـا همـواره ترجیـح داده قیمـت باالتر را
در ازای ارائـه کابیـن و اتـاق و شاسـی بادوامتـر ولـو بـا امکانات کمتر
تحویل مشـتریان دهد.

یک از همه ابدوامتره؟

دوام را بایـد بـا عناصـری نظیـر هزینـه نگهـداری ،خدمـات پـس از
فـروش و میـزان مصـرف سـوخت سـنجید .خـب مصـرف سـوخت
تویوتـا راو 4هـم در محـدوده  9لیتـر اسـت که از اغلـب رقبا از جمله
دو خـودروی کـرهای حاضـر در این گزارش ،کمتر اسـت .در این بین
فـرق بـزرگ راو 4بـا اغلـب رقبـا اسـتحکام فنربندی و دوام سیسـتم
تعلیـق و موتـور و فرمـان اسـت کـه حتی در کیلومتـر  200هزار هم
تـداوم داشـته و باعـث میشـود هزینـه نگهـداری شـما بـه شـکلی
برجسـته نسـبتا بـه رقبـای کـرهای کاهش یابـد .در بخـش خدمات
پـس از فـروش هـم بـا توجه بـه اتصال نداشـتن ایـران بـه بازارهای
جهانـی وضعیت سـه خودرو مشـابه اسـت.

یک از همه ارزون تره؟

چرخی در بازار خودروهای کارکرده نشـان میدهد راو 4نسـل سـوم
کـه در انـواع  2013تـا  2015قابل خریداری اسـت ،چیزی بین 400
تـا  600میلیـون قیمت دارد .اسـپورتیج اما در یک دامنه وسـیعتر با
مدلهـای  2011تـا  2016قابـل خریـداری اسـت کـه همین عامل
بهای آن را در بازه  275تا  500میلیون تومان قرار میدهد .توسـان
هـم کـه تنها در فاصله  2013تا  2015به کشـور وارد شـد(معدودی
هـم نسـخه  2016در کشـور وجـود دارد) ،بـا پرداختی بیـن  325تا
 475میلیـون تومان قابل خریداری اسـت.

یک از همه هبرته؟

انگلیسـیها میگویند هیچ وقت آن قدر ثروتمند نیسـتیم که کاالی
ارزان بخریـم! راو 4گـران اسـت چـون باکیفیتتـر و بادوامتر اسـت و
سـختتر ارزشـش را در بازار از دسـت میدهد .توسـان و اسـپورتیج
هـم ارزانتـر هسـتند و برخـی ویژگیهـای راو 4را ندارنـد .البته این
موضـوع بـه معنـی کیفیت پاییـن این دو محصول کرهای نیسـت اما
همـه کسـانی کـه تجربـه سـواری با این سـه خـودرو را دارنـد ،راو4
را بـر دیگـر محصـوالت این
کالس ترجیـح میدهند.

خرید خودرو از قاب
هزینه نگهداری
به همین سادگی دست به انتخاب یک
محصول نزنید به ویژه حاال که تحریم
مهمان ناخوانده خانه همه ماست
اروپاییهـا ذائقـه و سلایق عجیبـی دارنـد .انتخـاب خودرو
در ایـن قـاره کلـی دنـگ و فنـگ دارد .با این که بـازار آزاد و
رقبای بسـیار و سیسـتم مالی گسـترده با شـبکهای وسـیع
از بانکهـا کار خریـد خـودرو را به سـادهترین شـکل ممکن
رسـاندهاند امـا تنهـا برخـی از برندهـا هسـتند کـه موفـق
میشـوند در ایـن قـاره فـروش مناسـبی را تجربـه کننـد.
بـرای نمونـه تویوتا سالهاسـت بـا دایر کردن یـک کارخانه
در فرانسـه و نیـز تولیـد مشـترک با گـروه پژوسـیتروئن در
اسـلواکی تلاش میکنـد بـا خلـق محصـوالت اختصاصـی
بـرای اروپاییهـا آن هـا را از خریـد فولکـس و رنـو منصرف
کنـد امـا قـادر بـه ایـن کار نیسـت .جنـرال موتـورز هم بعد
از رسـواییهای پیاپـی در اسـتقبال نشـدن از محصوالتـش
ایـن بـازار را تقریبـا تـرک کـرده اسـت .چـرا چنیـن اتفاقی
میافتـد؟ تویوتـا و جنـرال موتورز که محصـوالت خود را به
غیـر از بازارهـای بومـی نظیـر ژاپـن و آمریـکای شـمالی در
چیـن ،آسـیای جنـوب غربـی و آمریـکای جنوبی بـه خوبی
میفروشـند ،چـرا در اروپـا تـوان رقابـت بـا فیـات و رنـو را
ندارند؟
پاسـخ سـاده اسـت .اقلیـم اروپـا متفـاوت از بقیـه مناطـق
جهـان اسـت و ایـن بـه جادههـا و شـهرهای اروپایـی ربـط
دارد کـه اغلـب بـرای عامـه خریـداران محدودیتهـای
بسـیاری را ایجـاد میکنـد .غیـر از مسـائل زیسـت محیطی
کـه همـواره بـرای اروپاییهـا در اولویـت بـوده ،شـهرهای
وسـیع بـا خیابانهـای تنـگ و باریـک و شـلوغ باعث شـده
نـوع مصـرف خـودرو در اروپا ،میزان مصرف بنزین و سـطح
اسـتهالک خـودرو تفاوتهـای بسـیاری بـا جهـان داشـته
باشـد .همیـن عامـل هم باعث شـده اروپاییهـا وانت نخرند
و بـه جایـش از ونهـا ،مینـیونهـای کاری و خودروهـای
 MPVاسـتقبال کننـد.
حـاال ایـن وضعیت را در ایران بررسـی میکنیم .خودروهای
چینـی ،کـرهای و ژاپنی ارزانتریـن و بادوامترین خودروهای
تولیـدی در رنجهـای قیمتـی نـازل هسـتند امـا آیـا ایـن
موضـوع در ایـران و بـا وجـود انواعـی از ممنوعیتهـای
واردات ،تولیـد و مصـرف در کشـور هم صحت دارد؟ طبیعتا
خیـر .هفتـه قبـل از بحـران قیمـت چـراغ خودروهـای
چینـی نوشـتیم کـه بین  10تـا  20برابر چـراغ خودروهای
مونتـاژ ایـران در همـان رده هزینـه روی دسـت مشـتریان
میگذارنـد .خـب وقتـی پوشـشهای بیمـ ه بدنـه بسـیار
سـخت گیرانـه و بـا فشـار بـه مالک خـودرو وضع میشـود،
نرخ ارز اینچنین باالسـت و شـبکه بانکی هم برای پرداخت
تسـهیالت خرید خودرو بین  15تا  22درصد سـود از شـما
طلـب میکنـد ،چـرا سـراغ محصـوالت اینچنینـی میروید
کـه در کشـور زنجیـره تامین و شـبکه تولید قطعـه ندارند؟
از قیمـت چـراغ و سرسـیلندر ایـن خودروها نمیترسـید ،از
افت قیمت چری و بیسـو و سـانگ یانگ باید بترسـید .خبر
داریـد اگـر یـک خـودرو از برنـد چـری را خریـداری کنید،
بالفاصلـه پـس از نصـب پلاک چیـزی حـدود  10درصد از
ارزش خـودرو را بـر بـاد دادهاید؟

عجایب هفتگانه در موتورشو توکیو 2019

تـا اواخـر هفتـه آینـده یعنـی  2آبـان ،جهان شـاهد آغاز بـه کار یکـی از مهم ترین نمایشـگاههای خـودروی جهان
خواهـد بـود .موتـور شـو توکیـو  2019کـه امسـال بـا شـور و حرارتـی دو چنـدان ،احتمـاال بـه عرصـه ترکتـازی
محصـوالت برقـی بـدل خواهـد شـد ،روز  24اکتبـر افتتاح میشـود .گفته میشـود خودروسـازان ژاپنـی مثل مزدا،
تویوتـا و هونـدا مهـم تریـن محصـوالت سـالهای آینـده خود را امسـال در موتورشـو توکیـو به نمایـش درخواهند
آورد .برای نمونه خودروسـاز کوچک و مشـهور ژاپنی که در زمینه سـاخت خودروهای آفرودر شـهرتی جهانی دارد،
قرار اسـت در موتورشـو توکیو  2019از آخرین خودروی مفهومی خود که محصولی اسـت روباز و دو نفره با موتور
برقـی و فـرم کـراس اور رونمایـی کنـد .این محصـول تازه
کـه بـه  4موتـور الکتریکـی و سیسـتم چهارچـرخ محرک
مجهـز اسـت ،وزنـی سـبک و ابعـادی جمـع و جـور دارد و
بـا توجـه بـه اسـتفاده از سیسـتم پالگین هیبریـد ،مصرف
سـوخت آن انـدک اسـت .المـاس ژاپنـی کـه غیـر از ایـن
خـودرو یـک محصـول کوچـک بـه نام کـی – واگـن را نیز
در شـرف معرفـی بـه بـازار دارد ،بـه تازگـی بـا تغییر کامل
زبـان طراحـی محصوالتش ،سـعی میکند وجهـه عمومی
خـود را در بازارهـای جهانی بازسـازی کند.

قیمت روز ارزان ترین
سدان های نو و کارکرده
نام و مدل خودرو
سمند LX
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پراید 132
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رنو تندرپالس صفر کیلومتر دندهای
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پژو 405GLX
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سایپا ساینا دندهای
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رانا
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